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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék az Európai Vasúti Ügynökség 2009. évi beszámolóját 
megbízhatónak találta, és az alapjául szolgáló ügyleteket minden lényegi szempontból 
jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte;

2. megjegyzi, hogy az ügynökség 16 060 000 EUR összegű kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatot kapott a 2009-es uniós költségvetésből;

3. sajnálja, hogy az ügynökség ismét nem foglalkozott az előirányzatok egyik évről a 
másikra történő átvitelének problémájával; úgy véli, hogy a II. címhez (épületek, 
adatfeldolgozás és egyéb adminisztratív költségek) tartozó előirányzatok 41%-ának és a 
III. címhez (működési kiadások) tartozó előirányzatok 61%-ának átvitele súlyosan sérti az 
évenkéntiség költségvetési elvét; csalódottságának ad hangot amiatt, hogy az ügynökség 
válaszában csak ismételten megállapítja a probléma fennállását;

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Számvevőszék újból rámutatott a beszerzési eljárások 
során felmerülő törlésekre és késedelmekre, a kifizetések folyósítását jellemző rendszeres 
késésekre, valamint az éves munkaprogram év közben történő jelentős változtatásaira; az 
ügynökség erre vonatkozó válaszát homályosnak és elégtelennek tartja; 

5. megállapítja, hogy a beérkező számlák nyilvántartásba vételére szolgáló központosított 
rendszer hiánya jelentős mértékben hozzájárult a kifizetések feldolgozásánál jelentkező 
késedelmekhez; üdvözli az ügynökség arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy 2010. 
szeptember 1-jétől kezdődően végre fogja hajtani a számlák központi nyilvántartásba 
vételét;

6. sajnálja a Számvevőszék által a befektetett eszközök nyilvántartásában feltárt 
hiányosságokat, ugyanakkor tudomásul veszi az ügynökség határozott ígéretét, amely 
szerint ezt a 2010-es éves beszámolóra vonatkozóan orvosolni fogják; úgy véli, hogy a 
befektetett eszközök helyével kapcsolatos bizonytalanság is jól mutatja a két helyszín 
használatából adódó problémákat és többletköltségeket;

7. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az ügynökség három munkatárs származási 
helyének visszamenőleges módosításakor nem a személyzeti szabályzat és annak 
végrehajtási rendelkezései szerint járt el; felhívja az ügynökséget, hogy hajtsa be a 
jogosulatlan kifizetéseket;

8. mindazonáltal javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Vasúti 
Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.


